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مؤرش قطاع التجزئة

نسبة المبيعات للمعرض يجب أن تستمر على نفس المستوى

أعلنـت شـركة جريـر عن نتائجهـا األوليـة للربـع األول 20١6 قبل افتتـاح السـوق اليوم، محققـة ربح سـهم بقيمة 9٣.١ 

ر.س. )أقـل مـن الربـع المماثـل مـن العـام الماضـي بنسـبة ٣0% وأقـل من الربـع السـابق بنسـبة ١6%( وهـو أقل من 

توقعاتنـا لربح السـهم بحـدود 2.١4 ر.س. وأقل من متوسـط التوقعات البالغ 2.٣٥ ر.س. للسـهم.  إعالن االدارة المسـبق 

حـول تراجـع صافـي الربـح منـع من الهبـوط الحـاد في سـعر السـهم، األمر الـذي كان يمكـن أن يحـدث اليـوم.  بينما 

نتوقـع انخفـاض متوسـط المبيعـات للمعرض بمعـدل 6% عن الربـع المماثل مـن العام الماضـي، لكن بعـض المعارض 

اسـتمرت عنـد مسـتواها للعـام 20١4 عند 4١ مليـون ر.س.، وهو ما يمكن أن بدعم اسـتراتيجية التوسـع لدى الشـركة إذا 

ما اسـتمرت المبيعات لهذه المعارض عند مسـتواها.  نسـتمر في التوصية “شـراء” بسـعر مسـتهدف ١٥٥ ر.س. للسـهم 

عنـد مكـرر ربحيـة متوقع لصافـي اربح العـام 20١6 يبلـغ ١٧.٣ مرة.

ضعف مبيعات الربع نتيجة مقارنتها بالربع المماثل الذي تم فيه صرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين

كان متوقعـا أن تتأثـر مبيعـات جريـر مـن تباطـؤ اإلنفـاق االنتقائـي، لكن مـن الصعـب تحديد المـدى الفعلـي للتباطؤ 

باحتسـاب قيمتـه الفعليـة مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العام الماضـي والتي تميـزت بصرف راتـب شـهرين.  كان نمو 

الربـع األول فـي 20١٥ بنسـبة ٣٧% عـن العـام سـابق، وقـد قدرنا انـه 8% مـن ٣٧% كانت من النمـو الطبيعـي لمبيعات 

جريـر. وليـس بسـبب صـرف الراتبييـن، مما يعنـي أن تباطـؤ مبيعـات المعـارض القائمة بنسـبة 6% خـالل الربع األول 

20١6 عـن الربـع المماثـل مـن العام الماضـي يعتبر مصـدرا للقلق، حيـث ارتفع عدد المعـارض بأربع معـارض إضافية 

عـن الربـع األول فـي العـام الماضـي.  يمكـن إضافـة عـدم إطـالق منتجـات جديـدة مهمـة مثـل إصـدارات جديـدة من 

الهواتـف نقالـة أو األجهـزة اللوحيـة إلـى أسـباب تباطـؤ المبيعـات خالل هـذه الفترة مـن السـنة.  بلغت مبيعـات الربع 

١.4١٧ مليـون ر.س. )أقـل مـن الربـع المماثـل مـن العـام الماضـي بنسـبة 26%(، بتراجع عـن توقعاتنا وعن متوسـط 

التوقعـات البالـغ ١.٥٥0 و١.48٥ مليـون ر.س. علـى التوالي.

هامش إجمالي الربح أفضل من المتوقع

بلـغ هامـش إجمالـي الربـح ١٥.١% مقارنـة بتوقعنا هامـش يبلـغ ١4.٧% ومقارنـة بالهامش للفتـرة المماثلة مـن العام 

الماضـي البالـغ ١4.8%، ممـا يؤكـد األثـر المحدود لرفـع أسـعار الكهرباء والوقـود.  مزيـج المنتجات كان لـه دور أيضا، 

حيـث شـكلت المبيعـات من غيـر األجهـزة الكهربائية نسـبة أكبر من نسـبتها البالغـة ٣8% مـن مبيعات العـام 20١٥.

تراجع صافي الربح بالتوافق مع توضيحات إدارة الشركة

كنـا توقعنـا انكمـاش صافـي الربح بنسـبة 22% عن الفتـرة المماثلـة من العـام الماضي ليصـل إلى ١9٣ مليـون ر.س.، 

لكنهـا تراجعـت بنسـبة ٣0% لتصل إلى ١٧4 مليـون ر.س.، بأقل من متوسـط التوقعـات البالغ 2١١ مليـون ر.س.  كانت 

الشـركة قـد أعلنـت في وقت سـابق عـن تراجـع األرباح، األمـر الذي خفـف من احتمـال حدوث موجـة بيـع كان يمكن أن 

تحـدث نتيجة إلعـالن النتائج األوليـة اليوم. 

توزيع ربح متوقع للربع األول ٢٠١٦ بقيمة ١.5٠ ر.س. للسهم

تـم افتتـاح معـرض جديد في مدينـة الطائف مع نهاية شـهر مـارس الماضـي ليرتفع عدد المعـارض اإلجمالـي إلى 4١، 

حيـث سـيبدأ األثـر بالظهـور في نتائـج الربع الثانـي 20١6.  نتوقـع توزيع أربـاح ١.٥ ر.س. للسـهم عن الربـع األول أو 

مـا يعـادل توزيـع صافي ربح بنسـبة ٧8%.   بشـكل عـام، جاءت نتيجـة الربع مخيبـة للتوقعـات، حيث كانـت المبيعات 

أقـل مـن توقعاتنـا، كمـا كان كذلك صافـي الربح.  اإلشـارات األوليـة تفيد بأن متوسـط مبيعـات المعرض اسـتمرت حول 

4١ مليـون ر.س.، بشـكل مقـارب لمبيعـات الربـع األول 20١4 )الربـع األول 20١٥ غيـر قابـل للمقارنـة(، وهـي إشـارة 

إيجابيـة تدعـم خطط التوسـع لـدى إدارة الشـركة.   نتائج الربع القادم سـتوضح بشـكل أكبر اسـتمرار متوسـط مبيعات 

المعارض. 
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قسم األبحاث واملشورة

 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.
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صفحة ٣

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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